CANARIAS (1570-157 1 )

M. GONGALVES DA OOSTA
Licenciado em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma.

No dia 5 de Julho de 1570, na armada de D. Luis Fernandes
Vasconceios, zarpavam clo porto de Lisboa a caminho do Brasii
cerca de 80 missionários Jesuitas Portugueses c Espanhóis sob a
direccáo do P. Inácio de Azevedo, entre sacerdotes, 'estudantes,
irmáos coadjutores, aspirantes e servidores seculares. Daquela
"esquadra missionária, a mais numerosa que até ao presente saiu.
de Portugal para a s suas conquistas" l, ninguém desembarcou em
terras de Santa Cruz. A maior parte caiu assassinada, nas jguas
das Csnárias, a máos de corsários Franceses Calvinistas, e os restantes perderam o martirio e mais tarde a religiáo.
Aquele facto teve enorme repercussiio na Europa católica
quinhentista, devido em parte As circunst5ncias históricas da luta
entre a Reforma e a chamada Contra-Reforma e em parte também
por causa do inqualificável fanatismo revelado por parte dos seus
fautores, imbuidos de espirito Calvinista, o mais ~ s t r e m i s t aentre
os Protestantes. Basta recordar que, apesar do pequeno movimento
editorial de entáo, mais de um centenar de obras publicadas nos
cem anos seguintes tratam mais ou menos longamente do caso dos
1
Ant6nio Franco, Inecbgem du Virtwie es?%o Noviciado de Coimbra, vol. IL
Coimbra 1719, p. 91.
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"Mártires do Brasil", como desde logo comqaram a ser conhecidos 2. E que, como diz o autor da Vidu dos Papas, "acontecimentos como a morte de Azevedo ilurninam, duma maneira mais viva
o facto que, desde o aparecimento de Calvino e Lutero, achavamse frente a frente e se combatiam na Europa duas concelpciks de
Cristianismo fundamentalmente diversas 1150 s6 no campo da doutrina religiosa.. . Na velha Igreja o pensamento missionário (ao
contrário dos pretensos reformadores) sobrevive e entusiasma de
novo aos maiores sacrificios" 3.
Dos trabalhos críticos modernos sobre aquele incidente eontamos, além das obras de carácter geral, como a Hktória da ComPanhia de Jesus na AssistGncZa de Portugal, tomos 1e 114, e a H i s tória da Companhia de Jesus no B r d l , vol. 1 e 11 o meu trabalho
Z W d e Axeveüo: o Homen e a sua Zpoca que reputo exaustivo,
e o ensaio de António Rwneu, La Expedición Miswnera al Brasil
Martirixadu en Aguas de Canarias que aproveitou também exaustivamente os documentos do Museo Canario de Las Palmas.
O presente artigo nao terá, pois, outro mérito do que completar, utilizando outras fontes inéditas, o trabalho de Rumeu, meu
caro amigo e erudito investigador.
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Estamos nurna das épocas mais perturbadas da história de
Franca: época de Carlos IX dominado pela ambiciosa ~ a t a r i n ade
Médicis, época de Coligny e Condé, da Liga e do duque de Guise,
dc! msurucre & s. &rtcbmefi e & prr-a-gem da dinastia de Valois
para a de Bourbon. O Calvinismo, como movimento religioso e p0Iítico, tinha talhado a naqáo em fac@es de tendencias incertas,
2
Podem ver-se em J. Fotio, Ilzformatw pro Vem Servi Dei I. Azebedo ...
mce-rpta ex variis auctoribus, Romae 1m.
3
Pastor, Geschichtei der Papst, Pius V , Friburg 1920, p. 522.
4
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De Francisco Rodrigues, Porto 1931, 1938.
De Serafim Leite, Lisboa 1938.
2.e edicáo, Braga 1958, coleccáo "Critério".
Ediciones Jura, Madrid 1947.
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desorientadas, onde pululavam compromissos inconsistentes, ade86es por conveniencias particulares, t e r g i v e r s k , vinganqas.
Desesperando dum a p i o estável na casa reinante, os Hugonotes
estabeleceram quartel general a sombra de Joana d'Albert, rainha
de Navarra e n 5 e do primeiro Bourbon de Franca; e, com o favor
de Coligny, velejavam da Rochela em corso sobre o Atlantico, a
fustigar as frotas Portuguesas e Espanholas, urnas vezes de camaradagem com os Ingleses de Plymouth e da ilha de White, outras
a compita com eles.
C o m e ~ aa desenrolar-se a primeira fase duma das lutas mais
dramáticas da história marítima, n a qual o progresso técnico, a
audácia, a astúcia, a sorte se váo lancar no Atlgntico, como dados
sobre uma mesa de jogo, na concorrencia das nac6es europeias ao
comercio do mundo. Dum lado, o bloco da Península Ibérica que
reclama o direito de descobridor e explorador das novas terras;
do outro, os assaltantes, que sem o trabalho das conquistas e sem
o idealismo civilizador de novas ratas, acham mais fácil e rendoso
tomar no caminho a s riquezas acumuladas por outros. E porque
os corsários actuam oficialmente fora da Iei, as n e s que os
apoiam recolhem as vantagens sern sofrerem a s consequ6ncias diplomáticas. Nas chancelarias afirmam-se amizades, concluiem-se
e juram-se tratados nos quais se reconhecem direitos adquiridos,
e ao mesmo tempo, a ocultas, fornecem-se cartas de corso e capital
para levantar frotas contra os mesmos direitos. A corte e os seus
Sulicos 60os primeiros a enriquecer com somas enormes das
pilhagens s.
Daí as nacóes Peninsulares verem-se obrigadas a tomar represálias, também extra-oficiais, c m m Cnicac ~ e d l d z seficme, pzr2
suster o atrevimento dos corsários e defender os combóios maritimos. E se também da sua parte se cometeram actos que nao só
a religiáo, mas o próprio humanismo condenam, temos de reconhecer que o fizeram obrigadas das circunstancias e como um mal
necessárin
8
Da correspondencia do embaixador Espanhol em Londres, conhecemos
algumas dessas somas. Podem ver-se em Calendur of State Papers, série "Spanish", vols. II e 111, editados por M. A. S. Hume, London 1892-1899. Veja-se
também a carta do rei D. Sebastiko publicada no fim deste artigo.
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- A concorrencia ao dominio das rotas marítimas comqou no
século xv entre Portugal e Espanha, ambos ansiosos por canalizarem para os respectivos países as riquezas do Oriente e da América, mas sem luta aberta. Eram dois irmaos levados pelo mesmo
ideal, com o mesmo fim religioso, envolvidos em rixas passageiras
que os Reis e os Papas procuravam apaziguar o melhor possível
Mas a guerra feroz e sem trégeras comqou pouco depois entre estas
duas na%&s e os corsários Franceses, Ingleses e Holandeses apoiados nos poderes centrais que nao só os toleravam, mas os auxiliavam. Temos, contudo, de convir que o motivo mais importante
desta luta de rivalidades, e por vezes único, era o factor económico'
e comercial, sobredoirado embora sob capa de religiiío e política.
Se.exceptuarmos alguns discípulos de Calvino, imbuidos de fanatismo intolerante, as questiiks religiosas nao preocupavam a tai
ponto os marinheiros protestantes que os resolvessem s srrostar
os perigos do mar com o único fim de amofinar os católicos. Atacavam Portugal e Espanha nao tanto por guardarem a fé de Roma,
quanto por monopolizarem o comércio das Conquistas. A religiiío,
porém, urnas vezes como pretexto, outras como motivo (e neste
caso e s 6 0 os Mártires do Brasil) originou lamentáveis crueldades
dum e doutro lado dos contendores.
Ora a defesa do comércio marítimo dependia essencialmente do
dominio ,do Atlantico e este dominio estava subordinado a dois
factores principais: bases marítimas, sobretudo .Atores, Madeira
e Canárias, e progresso técnico naval.
N50 foi necessário que chegasse o século xx com os seus submarinos e os seus a v i h para p6r em relevo a importhcia táctica das
ilhas Atlhtlcus, s ~ b r e t w b&E A~nrec;~
escala obripatória das naus
das Indias de Portugal e Castela, Brasil e Guiné lo. Foi no reinado
8
Para a história da concorrencia entre Portugal e Espanha, encontram-se
documentos abundantes e muito sugestivos em Archivo de Indias, Sevilha,
e em Biblioteca da Ajuda, Lisboa, "Mis"Indiferente General", Lig. 415, t."."
celania" 51-Vd2,fols. 110-112.
lo
"Ilhas Terceiras onde aportam a s naus das Indias de Portugal e Gastela, Brasil e GuinP (Archivum Soc. Jesu, Roma, "Lusitania" 62, fol. 198.
Outros documentos importantes no mesmo Archivum, "Lusit." 64, fols. 206
e 216). Já nas primeiras décadas do século x v ~se faz referencia armada de
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de D. Joáo aII que comqou o sistematizar-se a ideia de comboiar
os navios mercantes desde o golfo da Guiné, onde comqava a zona
perigosa. Pelos fins da Primavera largava de Lisboa o frota de
protecgáo, a qual fazia a ronda dos mares afugentando ou capturando o inimigo e vinha fundear nas Ilhas Terceiras donde vigiava
o s possíveis atacantes. J á nas primeiras décadas do século XVI se
faz menqao das naus de Espanha que demandavam as ilhas dos
Agores e da armada Espanhola de proteccáo tomar como base de
apoio o porto de Angra e, de colabora~iiocom a Lusitana, agirem
contra o inimigo comum. Para mal, contudo, do bloco Ibérico, a
lealdade náo era absoluta quando intereses políticos se interpunham. E a Inglaterra de Isabel 1, a grande adversária da Espanha de Filipe 11, envidava todos os esforcos para separar del2
a parcela Lusitana. D. Alonso Fexon, escrevendo ao seu rei, da
baia de Lagos, a 15 de Julho de 1553, anunciava a conquista duma
nau francesa, mas queixava-se, ao m e m o tempo, que os tripulantes fugiram para Faro, protegidos pela gente Portuguesa "que é
muito amiga de Franceses" l? 3 cc!ctr~qse a ~ i i corri
k
Espaliha
indispunha contra Portugal os inimigos de Filipe 11 muito rnais ,
poderosos do que os inimigos de Portugal. E para evitar a s represálias, era natural que o rei Lusitano se sentisse incomodado com
a presenca frequente da frota Espanhola nos portos das ilhas dos
Acores. Sugere esta ideia um estudo apresentado pelo piloto Portugu6s ao serviqo de Espanha, Bartolomeu Baiáo, ao Conselho da
corte de Madrid, sobre a conserva@o do Etreito de Magalhaes e a
navegacáo entre Sevilha e a América sem tocar nos Aqores 13. E
mais significativa ainda é a carta de D. Sebastiáo ao governador
proteccáo Espanhola como tomando para ponto de apoio o porto de Angra
(Archivum cit., "Lusit." 62, fol. 188; Archivo de Indias, "Indif. General",
Lig. 1561, cartas de D. Alonso Pexon de 1553). Os adverstirios reconheciam
a importancia dessas bases. A 17 de Maio de 1574 avisam de Inglaterra que
em Bristol se trama a conquista de Cabo Verde, S . Tome e Caniirizs
assim se assenhoriarem do com6rcio das Indias e Brasil (Caalendar of State
Papers, "Spanish", vol. 11, p. 4 8 0 ) .
11 Archivo de Indias, loc. cit., Lig. 1561.
12 Ibidem.
13
Archivo de Indias, "Patronato Real", Lig. 171, n.Q 1, ramo 18.
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da Madeira, S i d o Gongalves da Camara, escrita em Almeirim s
8 de Novembro de 1575, n a qual se pÓe em relevo a duplicidade de
atitudes perante o inimigo conforme as conveniencias de momento. O tom é calmo, mas sente-se a indignqao latente em virtude
das atropelias cometidas pelos corsários em contínuos assaltos as
Ilhas e &S naus, apesar das cl$usulas de tratados recentemente concluidos. Como a julgamos desconhecida, daremos aqui um breve
resumo dela.
Comega por apontar o perigo dos assaltantes no mar entre a
Guiné e os Asores, e encarrega o governador de contratar pessoas
competentes para armarem dois navios devidamente apetrechados
para vigiarem essas paragens. Ter20 como base de opera@es os
Asores. Ele, el-rei, dará ordens para que outra armada faca a lig a e o entre d e s e a costa de Portugal e cabo Finisterra. Conaicao
essencial : deve executar-se tudo de modo que "nao se entenda que
o faz por meu mandado, mas antes que pode recear ser por isso
castigado". A missiio desses navios é meter no fundo todas a s naus
11speitas~' k m escapar com vida pessoa alguma". Aos capitges
desses navios ,pertencerá toda a presa tomada e el-rei far-lhes-a,
além disso, merces. O Governador deve fornecer-lhes a artelharia
necessária e mais alguma ajuda de custo que pode ir até 600.000
reis tirados do almoxarifado da Ilha (o custo das naus orqava por
750.000). Mas há-de poceder-se de modo que ninguém suspeite que
é el-rei-quem manda, de tal modo que, no caso de ser impossivel
nianter esse segredo, devia desistir-se da empresa. "Como vedes
-conclui a carta-, &o necessárias duas cousas : a primeira fazeremsse prestes estes navyos e sayrem em todo o caso este veráo;
e a segurida, r i o se zntender per ne~hiiavya que eu o consinto" 14.
No que diz r e s p i t o ao factor bases, estava Portugal e Espanha
em grande vantagem em relaqáo as outras n q ó e s marítimas para
o domínio do Atl$ntico, por causa do triiingulo Agores-MadeiraCanárias. Mas nao bastava. Impunha-se também o factor técnicoA nautica progredia e os esiaieiros do X m t z c m ~ e y u v ~a~ kngar
-c
no oceano veleiros rápidos e de fácil manobra com marinhagem
14
Encontra-se o original em Torre do Tombo, Lisboa, "Manuscritos" 1104,.
fols. 43-45.
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bem armada e tecnicamente instruida por pilotos das nac6es Peninsulares, em muitos casos pelo menos. E náo deixa de ser esta urna
nota trágica, ou irónica no destino das na&s descobridoras: que
enquanto estas se váo sentindo impotentes para assegurar a liberdade dos mares, quase todas as grandes expedi@es dos seus competidores sáo dirigidas directa, ou indirectamente, por pilotos Portugueses e Espanhóis espalhados pelos vários centros marítimos
da Europa lí. Foi em vista do resultado dos assaltos rápidos e destrutivos dos piratas Hugonotes que o capitáo L. Cabreta escrevia
ao rei, em 1580, que era necessário juntar 2 armada Portuguesa
gale6es e galeaqas segundo a nova invencao, p i s o inimigo possuia
mais navios e mais hem manejados que sua majestade. As galés
podiam ser úteis no Mediterraneo, mas
E^ U ~ C m
! ~ r VOM
.
12
a 15 navios do novo modelo e 100 galeecas, sua majestade seria
senhor indiscutível do mar l o .
O factor velocidade foi decisivo no destino de muitas velas que
se aventuraram no Atlantico na segunda metade do século XW.
Uma informaqiin dn pricde de ytre nos ucüpamos nota que a viagem da Madeira a Lisboa podia fazer-se em 4 dias, apesar da distancia ser de 150 léguas, aproveitando para isso o vento sul. Assim
se ilude a vigilancia dos corsários, pois ainda que os ataquem, conseguem escapar graGac % velocidade. Assim corre o dito entre os
navegantes Portugueses: "E mais seguro navegar no inverno do
1 V e j a - s e evidencia na correspondencia do embaixador Espanhol em Londres, em Calendx~rof State Papers, cit., vol. 1, pp. 666, 675; vol. 11, pp. 157,
239, 243; vol. 111, pp. 55, 340. Também ha noticias de pilotos do Norte que
prestaram servicos a Portugal. Ern 1610. quatro Jesuitas embmsarum ?ias
Terceiras a caminho da Madeira, mas andando errantes 40 dias por ignorancia do piloto, lancaram ao mar algumas firmas das cartas dos Mártires
do Brasil. Logo no dia seguinte avistaram a s Canárias, indo desembarcar n a
Ilha do Ferro. Al1 encontraram um grande piloto Ingles, sem um braco, que
os levou a salvo até a Madeira (Processos de Coirnbra, em Archivio della Postulazione S. J.. Roma. estante ldA~evedi'',
E.* 31).
16 Calendcw of State Pcvpers, cit., vol. 11, pp. 56-57, referente a 1580. Os
navios da nova invencb eram de pequena tonelagem (entre 50 e 200 ton.),
com fogo de artificio em vez de arcabuzes, musquetes e castelos construidos
de modo a nao poderem ser abordados pelos lados ( I n f o r m ~ á ode António
de Vega, Londres, em Calendar of State PcQJers,c k , vol. IV,p. 205).
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pois
.
apesar das tempestades, .6 xnelhor
que na. primavera ou veriio,
.
s Deus do que ir as unhas dos ladr6es" 17. Foi isso
cair nas ~ 6 0de
precisamente o que faltou h. nau "Santiago" em que velejavam
Azevedo e seus companheiros. Apesar de encontrar-se a meio caminho entre o perseguidor e a cidade de Santa Cruz de La Palma,
de nada valeu A nau Portuguesa, pesada e sobrecarregada, para vir
a ser presa do galeiio rápido de Jacques de Sores.

Inácio de Azevedo, ou Inácio de Ataíde, como se assinava antes
de ser religioso, nasceu no Porto em 1526 e, ainda que filho ilegitimo, descendia de linhagem nobre tanto pelo lado materno como
paterno. Legitimado por D. Joáo 111 para suceder na casa de seu
pai 18, renunciou a todas as vantagens mundanas, que eram muitas,
e entrou no noviciado dos Jesuitas em Coimbra a 28 de Dezembro
6e 1548. S& a direryik de outro célebre mártir Jesuita, D. Goncalo
de Silveira, comwou desde logo a manifestar aquela espiritualidade austera, por vezes ríspida que o caracterizou quase toda s
vida, sobretudo nas r e l e s consigo mesmo. Ordenado sacerdote
em Braga, em 1553, foi a seguir nomeado reitor do primeiro colégio Jesuítico Portugui2s, Santo Antáo de Lisboa, comegando
assim a série de superiorados que nunca mais o abandonariam:
de 1554 a 1556 reitor de Lisboa; de 1556 a 1558 adjunto do Provincial, Miguel de Torres; depois, Vice-provincial até 1560; de 1561'
a 1564 reitor do colégio de Braga; em 1565 enviado a Roma, na
--- l ua
a- fl----,h;m
A* i auuiu--,
TPEIIC!
W--------V R ~ P . ~ S P .de
O Borja,
eieieo do
wxal
~~ilryaiu~
como representante das Miss&~;de 15% a 1568 Visitador do Brasil, o que lhe deu ocasiiio a tratar dos vários problemas missionários duma maneira táo completa e com urna visiio %o realista que
o tornain um dos principais missiólogos do século XVI '@;
em 1569
Archivum Romanum 8.J., "Lusit." 67, fol. 78 v.
O documento auténtico encontra-se em Torre do Tombo, Lisboa, "Legitimacóes" Livro X, fol. 135 v.
1@ Tratei deste assunto em Iq&io
de Axevedo e a Misswlogia Católica,
na revista "Portugal em Africa", Junho de 1949, pp. 193-203 (Lisboa).
17

18

452.
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foi nomeado Provincial do Brasil, organizando a grande expedicao
missionária que veio a sucumbir a máos de hereges Franceses, no
mar das Canárias, em 1570 e 1571.
A expedi~aosaiu de Lisboa a 5 de Junho de 1570 na armada
de D. Luis Fernandes Vasconcelos ", nomeado Governador do Brasil. A lista enviada por Azevedo para Roma contém 57 nomes de
religiosos e 17 servidores seculares, mas é certo que durante a
viagem alguns mais foram admitidos, como Simiio da Costa e outro
conhecido pelo nome de S. Joaninho. Porque desde o comego do
século XVII tem havido discrephncia nos autores quanto ao nome
de algunos dos componentes d a Expedieo, damos aqui a lista completa tirada do dito manuscrito 21 o qual se encontra em Roma,
no Arquivo dos Jesuitas e se intitula: Catalogo dos que forao este
ano para o B r a d . Anno 1570.-Da Provincia de Portugai: P. Ignatjo de Azevedo, P. Diogo d'Andrade professo, P. Pero Dias coadjutor espiritual, P. Francisco de Castro teólogo, P. Afonso Goncalves confessor, Irmáo Gaspar de Gois e Afonso Fernandes teólogos, Bento de Castro, Pero Dias, J&o AIvares, RP!~hior Ccrdeire,
André Paes, Baltasar $Almeida, Bastiiio (Sebastiao) Afonso,
Antonio Suares. Coadjutores: Manuel Alvares, Bastiáo (Sebastiáo)
Alvares, Antonio Liáo, Francisco Alvares, Domingos Fernandes,
Fernáo d7Alvares. No*os:
Joáo d'oliveira, Jo5.o Fernandes, Antonio Correa, Francisco de Magalhges, Diogo Pinto, Marcos Caldeira, Amaro Vaz. De Roma: Jo5o Martins. De Vaknpa: Antonio
Lopez, Miguel Aragonez, Joáo Maiorca. Da Provincia de Toledo:
Afonso Baena, Esteváo Zurara, Joáo de S. Martin, Afonso de Valderas, Joao de Zafra. Provincia & Castela: Francisco de Godoi,
Grignrie ccri-&s, per~ac;sanehec. Eece&-&a em Poriugai: P. Jeronimo Serra, subd. Gonqalo Anriques, Alvaro Borralho (Mendes),
Pero Nunes, Bastiáo Lopes, Francisco Paulo, Manuel Rodrigues,
Nicolau (Diniz), Luis Correa, Dhgo Mimoso (Pires), Miguel Rodrigues, Aleixo Delgado, Joáo Sanches, Bras Ribeiro, Luis Rodri20
Assim se chamava o Governador do Brasil e
Luis de Meneses,
como traz António Rumeu, no ensaio cit., p. 49, ainda que era filho de D. Fernando de Meneses.
21 Archivum Romanum S. J., "BYasilia" 5 (I), fol. 9. Desenvolvo as abreviaturas.
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gues 22, André Goncalves, Pero Guomes, Gaspar (Alvares), Manuel
Fernandes, Antonio Pires, (Manuel) Pacheco, Braz Rancisco, Pero
Fontoura, Diogo Fernandes, Francisco Baltesar, Antonio Fernandes, urn coadjutor, dois alfaiates. Servidores seculares: Pero Vaz,
Antonio Pires, Paolo e Joáo Rodrigues pastores, Antonio Fernandes, F'erniio d'Alvares e Antonio Rodrigues tecelks, Antonio Pires
carpinteiro, outro carpinteiro, Bras Moreira sapateiro, Pero Joane,
Pero, Gontcalo trabalhadores, um telheiro, pelheiro, outro pelheiro.
A armada de D. Luis compunha-se de 7 naus e urna caravela,
"e v5o muito bem providos, de modo que nao correm perigo dos
ladróes do mar" 23. A Capitania era "uma nau da India, grande e
fermosa" com farol e bandeira na gávea. A "Santiago", fretada
directamente por Azevedo no Porto, era um navio de mercadores
e levava o título de soto-capitania. Os religiosos Jesuitas distribuiam-se por ti% naus, Na "Santiago" ia o Provincial com todos os
novicos. Estes continuariam n a viagem o seu treino espiritual e
literário em ordem a urna preparaciio imediada para o apostolado
22
Em vez de Luis Rodrigues, trazem quase todos os autores do século XVII
(e António Rumeu copiou) um certo Juan de Baeza, do qual nada se sabe.
Já em outro lugar ("Nensageiro do Coracao de Jesus", Braga, Dezembro de
1944, p. 516 SS.) mostrei como nao foi Joao de Baeza mas Luis Rodrigues, O
cumpanheiro mártir de Inácio de Azevedo. Primeiramente 6 esse o nome que
aparece nas listas enviadas para Roma no momento da partida das naus.
Percorrendo todos os catálogos dos Jesuitas do século xvr, que se encontram
em Roma, encontrei um iinico individuo com o nome Joao de Baeca, mas esse
era natural de Tavira, no Algarve e entrou na Companhia de Jesus em 1562
(Archivum Romanum S. J., "Lusit." 43, fols. 369, 173, 198, etc.). Em 1566
o catálogo regista um Joáo da Costa, com a nota de que antes se chamava
Joáo de Baeca (Ib., fol. 268 v.). Pode bem ser que estivesse destinado ao Brasil,
mas de facto &o foi, porque o encontramos ainda em Portugal em 1577
(Ib.,"Lusit." 42, fol. 23). Qual o motivo porque este Baeca, ou Baeza mudou
de nome e por qué numa lista enviada para Roma (Ib., "Lusit." 43, fol. 3 9 4 )
alguém raspou 2 navalha o nome de Luis Rodrigues substituindo-o por Joáo
de Baeza, donde os cronistas posteriores copiaram o erro? Náo sabemos.
Tenho como certo, para mim, que o lapso veio de Maurício Serpe, na Informacüo que citarei adiante, ter chamado, por engano, JosZo de Baena, ao irrnELo
Ajomo de Baena e que escritores consciensiosos, como Possino e Simao de
Vasconcelos. copiaram. Assim B a e m n k passa dum desdobramento de &Pmn.
23 Carta de L&o Henriques, em "Lusit." 64, fol. 53 v.
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entre os Gentios a que se destinavam. Acompanhavam o Governador Pedro Dias com mais 20 companheiros. Na "Nau das orfas", "nau marchante e carregada de molheres, religiosos e moradores que hiam ao Brasyll" ?" ia o P. Castro com mais tres irmáos.
O nome desta nau vinha-lhe das meninas que tinham ficado 6rfiis
na grande peste de Lisboa de 1568 e que, recolhidas no mosteiro
.de Franciscanas de Santa Marta, eram agora enviadas por el-rei
a povoar a s suas Conquistas. Sairam de Lisboa a 5 de Junho e no
dia 12 do mesmo mes entravam a barra do Funchal, portanto com
viagem relativamente rápida e sem qualquer percalco. A ,vida s
bordo da nau "Santiago", durante aquela samana, vem pormenorizadamente descrita na "Informa~iio"de Mauricio Serpe e constitui urn quadro dilicioso mesmo para os leitores do século xx "Durante a permanencia na Madeira, os sacerdotes exercitaram-se em ministérios apostólicos com o povo, e os irmiios António
Fernandes, Joao de Maiorca e Afonso Baena permaneceram no
colégio 26 onde tiraram uma cópia da Senhora de S. Lucas, w ~ l piram um Cristo crucificado e um retábulo da Ceia 27. Recorda~óes
dos Mártires, que no século seguinte se tornaram lugares de per e g r i n a @ ~ ,foram a Ermida de Nossa Senhora do Monte onde 6
tradicáo Azevedo teve revelaciio da sua morte ao celebrar a última
Missa na Madeira, e a Cruz no Alto dos Pinheiros levantada durante a estadia ali dos missionários
D. Luis nao tinha grande pressa em abandonar a bela Ilha
Atlantica, mas tinha-a o mestre e oficiais da nau "Santiago" que
levavam mercadorias para trocarem nas Canárias. Era COM impaciencia que suportavam a demora do Governador e por isso resolveram fazer press20 jnntn M e , t~il?an& a= P. Azeye6~p r Intermediário, para obterem autoriza@o de irem adiante : "Que enquanto ele aqui se detinha, eles 1á carregavam e descarregavam oua
Carta de D. Sebastiiio, transcrita no fim deste artigo.
Carta de Pedro Dias, em "Brasilia" 15, fol. 191.
26 OS fundadores do col6gi0, chefiados pelo P. Manuel de Sequeira,
tinham desembarcado n a Funchal a 18 de Marco último e dirigiam ja urna
pequena escola junto 2 capela de S. Sebastiáo.
2;
Maurício Serpe, Re2aqm, fol. 96.
2s
Cf. O meu Iwício de Axevedo, p. 394.
24

2;
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nau, dizendo que quando D. Luis por ali fosse teriam isto feito e
estariam prestes para o acompanhar, porque por ali era noma
viagem"
Obtida a licenca, @S-se um grave problema aos religiosos..
Inácio de Azevedo era de parecer que náo se deviam afastar da
armada e que, portanto, deviam aguardar na Madeira até ii partida.
de D. Luis de Vasconcelos, por dois motivos: o primeiro, porque
tinham de esperar do mesmo modo nas Canárias com a agravante
de serem obrigados a manter-se ociosos; e o segundo, pelo perigo
dos corsários que infestavam o mar: sinal evidente de que, se
ainda os nao tinham visto, corriam rumores certos da sua presenqa
por aquelas paragens. Pedro Dias afirma expressamente que chegou a decidir-se partir ele e ficar Azevedo na companhia de D. Luis,
"mas afina1 foi ele, creio por ser o mais perigoso e trabalhoso"
Havia, porém, urna raz.50 em contrário muito ponderosa, qual era
a de fazer o trasbordo dos novicos para outra nau, urna vez que a.
"Santiago" já ia desde Lisboa adaptada a modo de noviciado.
Dos pr~cesscsde C~~imbr-_
consta que era tradiqáo na Madeira
que o Provincial, antes de tomar a última decisiio, foi, como era seu
costume em todos os negócios importantes, celebrar missa na capela de Nossa Senhora do Monte, "de muita devocáo e tida na Uha
por milagrosa", e que no fim fez urna exortar$io animando os novicos a acompanhá-lo no perigo que dava como certo 31. Dai a persuasáo geral de que houvera revelaciio. Historicamente, porém,
apenas podemos admitir um pressentimento. De qualquer modo
nao se falou mais em ficar na Madeira. Parece que só quatro novicos recearam expor-se ao perigo e foram substituidos por outros.
A 29 de Junho, todos, religiosos, oficiízis c iilariiiheiros onirsrr?
missa na capela de S. Sebastiáo, junto ao colégio, preparando-se
espiritualmente para qualquer surpresa que lhes pudesse sobrevir.
Partia assim Azevedo com 39 companheiros e 14 ou 15 homens
20
Pedro Dias, Cc¿rt<6da Maüeira, em '<Brasilia"15, fol. 191 v.; Reíagam,
fol. 95 v.
30 Carta cit., fol. 193.
31
Archivio della Postulazione, Roma, Estante "Azevedo",n.Q31, fols. 7 v.,
11, 16, 26.
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entre os servidores seculares. E r a o dia da Conversiio de S. Paulo,.
30 de Junho 32.
Sob o pressentimento do perigo eminente, a "Santiago" prosseguiu lentamente a sua rota, até que ao cabo de 8 dias se desenhou
ao longe a silhueta d i cidade'de Santa Cruz de La Palma. Mais
duas léguas e meia de caminho e a s velas abateriam em porto seguro. Naquele momento, porém, o vento, esse inconstante viajeircr
do mar, fez perder o rumo ii nau e a esperanqa aos coraqks. A
"Santiago" foi obligada a descair A m50 esquerda e a acolher-se
a urn surgidoiro chamado Tazacorte, onde resolveram desembarcar
ii espera de vento de feiqao.
Eopo na dia wiinte & chegad-,,Azevedo vi2 aparecer vários
criados com cestos de uvas, canas de agucar e outras frutas, enviadas, diziam eles, por um fidalgo Flamengo que vivia a cerca de.
meia hora de distancia e que desejava obsequiar os religiosos d a
Companhia de Jesus. No mesmo dia tarde, Azevedo, acompanhado,
de alguns irmitos e pessoas.mais conspicuas da nau foi visitar e
agradecer a s a t e n ~ o e sdo fidalgo. Saiu este a recebe-lo ao jardim,
todo sedas, sendas e cortezias. E com grande suspresa de ambos
vieram a reconhecer-se como antigos companheiros de infancia,
Os pais de um e outro haviarn-se relacionado no Porto quando 0
filho do Norte veio estabelecer-se em Portugal 33. Como era tarde,
o Jesuita despediu-se com promessa de voltar no dia seguinte,
como fez, acompanhado-de 12 religiosos. O fidalgo recebeu-o com
o mesmo acolhimento amigo, ostentando ricos vestidos de seda e
um colar de grossas contas de oiro. Dirigiram-se imediatamente A
32 E este o dia que trazem os documentos contemporaneos: Dias, UigueI
Aragones e Maurício Serpe, se bem que este Gliltio, a fol. 95, afirma que O S
Missionários permanecerarn n a Madeira 24 dias, o que deitava a partida do
Funchal para 6 ou 7 de Julho, como traz António Rumeu, obra cit., p. 11. A
r a e o , por6m que d& este autor para nao admitir o dia 30 (ele diz 29), náo
parece convincente, uma vez que, como vimos atrás, havia já rumores d e
Calvinistas nas proximidades, o que bastava para Azevedo 115.0 ir "bien ajeno.
a que el pirata calvinista le seguía de lejos sus pasos".
33 Chamava-se o Flamengo Melchor de Monteverde y Pruss. Pode ver-se
em A. Rumeu, La E x p e d t c w ~Misiolzera, p. 12 e SS. mais evidencia sobre este
'
episódio.
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igreja, construida pelo EFlamengo e ricamente adornada, onde este
se confessou e comungou A missa juntamente com os religiosos.
D q o i s mostrou-lhes os tesoiros da igreja que plos a todos em admira@~, "porque era tanta a seda e prata, veludo e brocado, c estava
a igreja táo perfeita e acabada que nao parecia aquilo senáo igreja
e capela de príncipe" 34. Percorreu com eles a s luxuosas moradias
que mais pareciam p q o s reais e depois dum lauto banquete, oisitaram o jardim e parte da quinta. Admiraram a extensa0 da granjearia de q u c a r , criagao de vacas, bois, éguas, cavalos e camelos.
Tinham já decorrido cinco dias desde a chegada a Tazacorte c,
a instancias do fidalgo, Azevedo estava resolvido a deslocar-se p r
terra até cidade de Santa Cruz de L a Palma. Tinha a sua disposilcáo cavalgaduras para transporte do pessoal e bagagens. Mas,
fiel ao seu propósito de náo tomar decisáo alguna sem antes consultar com Deus, foi no dia seguinte celebrar missa por essa intengáo 3" 0 que se passou no segredo da consciencia de Azevedo
só bus o sabe; mas o certo é que saiu de 1á resolvido a prosseguir
m~,o.pmp x mar. E ante o olhar interrogador dos companheiros,
respondeu: "Que mal nos podem fazer os Franceses senao mandar-nos mais depressa para o céu?" 3G. Donde concluiram mais urna
Tez os cronistas que se deu revelaqáo e váo até ao ponto de afirmar
que a impressáo naquele momento foi tao grande que ao beber o
cálice Axvedo ferrou os dentes nos bordos deixando urna marca
visível As cavalgaduras oferecidas pelo fidalgo foram aproveitadas para transportar da igreja praia, que ficava a tres milhas
de distancia, os religiosos. Isto devia ter sucedido na Segundafeira, 10 de Julho, e atrás deles vieram de novo os criados do Fla"'.

M. Serpe, R e l w m , fol. 97.
Pedro Possino, na sua De vitu et morte p. 1. Axmedii et 9ociorum ejus,
Romae 1679, p. 315 (a melhor obra seiscentista sobre os Mártires do Brasil)
diz que este facto se verificou na Igreja de Nossa Senhora das Augústias.
O mesmo afirma Cordara, em Istoria della ?Ata... del B. Ignatio de Axevedo,
Roma 1858. A. Rumeu diz que foi na igreja de S. Miguel ( L a Expedición, p. í 2 j .
:x Relugum, fol. 97.
3;
Para a história deste cálice, veja-se A. Rumeu, o. cit., p. 12. Encontra-se
hoje na posse dos Jesuitas de Andaluzia, por amável deferencia dos quais
foi-me possivel reproduzi-lo, em fotocópia, no meu livro Z&io
de Axevedo.
34

35
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mengo com galinhas, coelhos e grande quantidade de me1 e @es
de agúcar, com outros manjares para a viagem. A tardinha apareceu o fidalgo em pessoa a despedir-se do amigo. Religiosos, oficiais e soldados acorreram ao portaló e ao subir para bordo o hóspede ilustre a artilharia disparou em s a u d q á o protocular. Na
varanda da popa foi-he servida uma merenda de frutas e doces
da Madeira e exposta a imagem da Senhora de S. Lucas. A despedida, de novo a s pecas l a n ~ a r a mao vento os seus urras de bronze.
Ao lusco-fusco matutino de Terca-feira, 11 de Julho 38, a "Santiago" desencostou e entranhou-se na floresta das ondas, deixando
atrás de si, na memória dos nativos, o bom exemplo dos religiosos.
D e facto, ainda em 1633, nos Processos de Coimbra, jurou o Jesuita Toletano Alonso de Andrade que estivera urn ano antes nas
Canarlas.com pessoas entre os 70 e os 100 anos, sendo algumas
delas ministros da Inquisiqáo, sacerdotes e advogados, a s quais se
lembravam da atitude cheia de modéstia dos religiosos nas idas
e vindas duma igreja chamada Caosum e doutra junto ao porto
de Tazacorte; ou quando se deslocavam a Nossa Senhora das An.gústias a 3 milhas do porto 39.
Por terem ali interesses comerciais, a intenc$io dos mercadores
era tocar primeiro na ilha Gomera, mas depois durn grande rodeio
onde gastaram toda a Quinta e Sexta-feira, ao arnanhecer de Sábado lobrigaram a 2 ou 3 léguas a cidade de Santa Cruz de La Palma. Mas a satisfac$í.o causada por aquela vista foi-lhes cortada
pela voz do vigia da gávea "dizendo que via huma vela grossa c
dahi a pouco tornou a bradar que via outras quatro velas menores.
Ouve logo grande alvorwo em toda a nao; alguns cuidaram que
era a armadz de Geormder D. LUis q ~ ficara
e
i,a i!hs. da ?&adeira, porque a major vela era huma fermosissima nao que parecia
nao da India. Mas esta como vinha tam dianteira mui presto se
chegou tam perto que os n o s o s todos assentaran que era0 franceses; e nao se enganariio, porque era Jaque Soria, hum famoso
38
OS autores variam ao designar o dia da partida de Tazacorte. Mas.
Maurício Serpe, na Rela@m cit., fol. 97 v., diz expressarnente que sairam na
Terca-feira.
39
Citado por Possino, De vita, cit., pp. 315-316.
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cossairo capitao da Rajnha de Navarra ... mui antiguo neste officio, porque servia em outro tempo soto-capitaio de Pé de Pao quando saqueou a Ilha da Palma" 40. A vagarosa e sobrecarregada nau
"Santiago" nada valeu o avanco que levava ao perseguidor para se
acoitar em alguma enseada da costa. Nada lhe restava senao tornar-se presa dos rápidos e bem manobrados veleiros franceses.

Quase ao mesmo tempo que D. Luis de Vasconcelos deixava a
barra de Lisboa, zarpava do porto da Rochela Jacques de Sores,
o já famoso corsário Fi-ances, no seu navio "Le Prime", e mais
seis ou sete unidades, para o seu lucrativo, apesar de contingente,
corso sobre o Atliintico, h. espera das naus mercantes espanholas.
Depois de infestar as costas da Península, dirigiu-se Madeira tomando no caminho urna nau flamenga na qual viajavam dois frades Franciscanos chamados Fr. Jo5o de S. Pedro e Fr. Jerónimo,
além do mestre-escola da catedral do Funchal de apelido Mendes.
Quando a "Santiago" se destacou da armada a caminho das Canárias, andava Sores a roubar e maltratar pobres pescadores de
Santa Cruz, lugarejo a umas cinco léguas do Funchal. Os habitantes, espavoridos, vieram dar alarme a D. Luis, o qual, tomando
parecer com o Capitáo da Ilha, resolveu sair-he ao encontro. O
corsário apareceu 5 vista do porto, no dia 2 de Julho, com urna
frota de 7 velas. Estava naquele momento António de Carvalhal
a jantar na sua casa de Machico, e interrompendo imediatamente
c repaste desceu pruia r. G s p r a ~rtilhariado castelo. O inimigo,
porém, enviou a terra um batel com urna bandeira branca pedindo
que 1he dessem Agua a troco dos frades que levava cativos. Parece
que a proposta nao foi aceite e finalmente D. Luis saiu ao mar,
no dia 8, com dez velas artilhadas. Prudentemente, o Wanc6s achou
-3
"20 yo&
forcas 3 apreyeiteu-se & q f i i l ~PIII 1-m e era
superior aos Lusitanos, a velocidade, desaparecendo no horizonte.
"E as dez velas tornaram para o porto, no diia seguinte, contentes
40

-460
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por terem enxutado daqui Jacques Soria", diz uma testemunha
de vista, nao sei se com ironia ou melancolia 41. De facto, o Único
resultado obtido com enxuth-lo dali foi lancá-lo mais depressa
sobre a nau "Santiago". Tivesse-se verificado o imponderável de
algumas horas apenas de atraso na saida de D. Luis, e a nau portuguesa acolher-se-ia na seguranca do porto de Santa Cruz de La
Palma. Mas toda a história é tecida destes imponderáveis.
Segundo os documentos coevos, que vamos seguindo, no momento de abordar a "Santiago", a frota calvinista compunha-se
de 5 unidades, sendo a capitinia a nau "La Prince" adaptada duma
nau veneziana levandisca a modo de galeáo "< Estava equipada
com 300 homens de peleja, bem defendidos com saios de malha,
capacetes e armas brancas, e a s naus vinham " k m providas de
artilharia toda de bronze". Tanto os oficiais Portugueses como
Azevedo se pronunciaram pela resistencia, apesar de ser Pácil de.
prever o desfecho. Qual o motivo duma tal decis5.0, se o caso era
desesperado? Há circunstiincias em que a r e n d i ~ á onáo desdoira,
e a resistencia é urna locura. Talvez porque sabiam que em nenhuma hipótese o Calvinismo seria misericordioso para com os religiosos. A exortaqiio que o Jesuita dirigiu aos seus súbditos foi
ampliada, no periodo do barroco, num discurso em forma clássica,
bem elaborado Na realidade resumiu-se em palavras muito simples "mas mui eficazes e com muito sentimento e de animo rnui
determinado". Foram consevadas de outiva pelo irmáo Joao Sanches, o Único Jesuita sobrevivente: "Irmiios, aparelhemo-nos todos porque hoje, este dia, havemos de ir povoar um colégio no céu.
Ponhamo-nos todos em oracao e facamos de conta que esta é a
derradeira que havemos de ter nesta vida Alevantnu-se Ingo urna
or@o em altas vozes de todos os irmiios e, falando todos com
Deus, romperam nestas palavras: Senhor, faca-se em mim vossa
41
Pedro Dias, Carta, 1. cit., fol. 191 v.; Gaspar Frutuoso, A s saudades
da terra, Funchal 1873, p. 102; Calendar of State Papers, cit., vol. 11, pp. 245,
275; 'Relwam, fol. 98.
42
Relwam, fol. 98; Monumenta Historica Soc. Jeszc, P o ~ ~ i c Conzpleo,
menta, vol. 33, Matriti 1917, p. 773.
43
Veja-se, por exemplo, Side Vasconcelos, Chronica da Companhia
de Jesus no Estado do Brasil, Lisboa-1865, Parte IV,n.Q32.
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santíssima vontade. Senhor, aqui estou prestes pera tudo quanto
vós quiserdes fazer. Senhor, ainda que morra mil mortes, faca-se
a vossa santíssima vontade" 44.
Quando o inimigo, que parecia que "voava" sobre a s ondas, nao
distava mais que "um tiro de bombarda", o capitáo da nau portuguesa pediu a Azevedo que escolhesse os irmáos "mais bem dispostos" para o auxiliarem na peleja. Negou-se o Padre. Quem
morre pelejando para defender a própria vida, náo é mártir. Prometeu-lhe, contudo, escolher um pequeno número dos mais experientes para anirnarem os contendores e curarem os feridos. Foram
eleitos onze entre os que "eram mais homens", a saber: os Portugueses Manuel Álvares, Goncalo Henriques, Manuel Pacheco,
Diogo Pires, António Soares, Padre Andrade, e os Espanhóis Jo50
de Maiorca, Peres Godói, EstWio Zuraire, JoZo de S. Martin e
Afonso de Baena. Náo deixa de despertar interesse a descrigo
dos pormenores dum combate marítimo quinhentista e por isso
resumiremos aqui, do manuscrito de Mmrício Serpe, a s fases da
luta que precederam a rendiGo da nau "Santiago".
Colocando-se a par da nau portuguesa, Sores deu-lhe ordem
para amainar. A resposta lusitana foi "despejar nela toda a artilharia", matando-lhes "um bom golpe de gente". O adversário
ripostou e trocou-se tiroteio. No primeiro ataque, a "Santiago"
ficou uns instantes ferrada, mas conseguiu safar-se do gancho ao
tempo que tres Franceses lhe saltavam para dentro. Estes, fiados
na invulnerabilidade das malhas de ferro, correram através da
xareta para atacarem os Portugueses na popa. Sairam-lhes ao
encontro o mestre, piloto, calafate e outros e a poder de lancadas
corisegulrsrri derriihá-10s e depnis rol&-10s5s ondas. O próprio peso
das armaduras arrastou-os para o abismo. Um dos desaparecidos
era Joáo Boucard, parente de Sores e seu lugar-tenente, o que
excitou o ódio do chefe Hugonote. Tentou, pois, nova abordagem,
mas com táo má sorte que outros tres correligionários, ao tentar.mi saltar pii;'~. Q. naü "Sx~¿i&g~",
d e s ~ p w e ~ e r a nti>mhém
l
nas
ondas. A nau portuguesa conseguiu esquivar-se a uma terceira tentativa dos ganchos de ferro, mas entretanto fechava-se o cerco
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corn as outras velas inimigas as quais comeqwam a metralhá-la
impiedosamente. Ao perpassar mais uma vez por ela, "Le Prince"
ferrou-a pela popa, meteu-lhe dentro 50 soldados bem guarnecidos
"de armas brancas reluzentes" e afastou-se para o largo a aguardar o desfecho da luta. Os soldados Portugueses n5o passavam de
30, armados de capas, espadas, algumas rodelas e langas, indumentária mais de torneio galante que de guerra. No acanhado espaqo
duma nau quinhentista desenrolou-se, durante minutos, uma batalha corn todas a s características da época: tinir de espadas que
se cruzam, remoques, injúrias atiradas uns aos outros como quem
atira pedras, de papistas, caes, hereges. Encostado ao mastro central, corn a imagem da Senhora de S. Lucas contra o peito, Azevedo encorajava os representantes da fé Romana: "Irm5os, defendei a fé de Cristo. Irmaos, pela Se católica e pela Igreja Romana". E lembrava aos que renegaram essa fé o castigo que os
esperava n a outra vida.
Os jovens religiosos, desenvolvidos em atmosfera de ascetismo.
activo e idealismo combativo, escutavam impacientes, no recolhimento dos behches, o ruído da luta. Suplicaram a Bento de Castro,
seu superior imediato, que os deixasse ir morrer 1á fora. Castro
negou-lhes o que escolheu para si. Abracou-os um por um e com
a s palavras: "Vou morrer por meu capitao", rompe pelo convés
até A proa onde mais enfuriava o combate. De pé no bordo da nau,
enfrentando o galeiio de Sores varado a p u c a distancia, comeca
a repreender asperamente a cegueira dos que se desmembraram
da f é católica. Sores mandou ripostar-lhe corn tres peloiros que o
deixaram indiferente. Aproximaram-se dele tres soldados e, a máa
tente, cravaram-lhe sete punhaladas. Castro continuou pegando
como se aquilo nao dissesse corn ele. Um encontráo jogou-o, finalmente, ao mar. Foi a primeira vitima da falange de Inácio de Azevedo.
Este continuava no seu posto dando ordens aos súbditos ocupados n a cura dos doentes e incutindo c o r a y m nos defensores da
nau. Duas cutiladas na cabeca fizeram-no tombar enquanto pronunciava a sua profissáo de fé: "Todos me sejam testemunhas
cómo morro pela fé católica e pela santa Igreja Romana". Retirada
para o beliche, ali expirou entre as lágrimas e as lástimas dos
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novicos, que se viam sem pai e sem pastor. A cena de ternura que
se desenrolou & volta de Azevedo moribundo contrastava fortemente com a cena de ódio que se manifestava sobre o convés da
nau. Antes do Superior já tinham sido mortos Diogo Pires com
urna lancada, Joáo de Maiorca aiijado ao mar "em corpo e alma",
Manuel Rodrigues, Pacheco, Gonqalo Henriques e Zuraire 4s.
Com a morte do capitiio e mestre da "Santiago", os Portugueses depuseram a s armas 46. O sentimento de camaradagem brotou
espontaneo nos cora@es dos soldados. Vencedores e vencidos misturaram-se como velhos camaradas do mesmo oficio a quem a vida
faz passar maus bocados. S6 o calafate e o piloto, levados k presenca de Jacques de Sores, foram degolados a sua vista corno represália pela morte de Joao Boucard. Todos os mais foram poupados, excepto os Jesuitas. Estes nao podiam acamaradar com a
heresia e foi como representantes da verdadeira Igreja de Cristo
q U e se viram sacrificados ao ódio sectário. A mesma meticulosidade que punham na separacao dos religiosos c leigos era üinal
do seu desígnio malévulo. Os Jesuitas distinguiam-se pelo barrete,
roupeta e barba rapada, p i s nenhum deles procurou disfacar-se 47.
Obrigados a dar & bomba para a nau se nao ir a pique, foram o
juguete de todas as grosserías que os verdugos s e lembravam de
inventar, "como se ganhassem y e r d k s em os aperrear". E o EanaRelapunz, fol. 98 v., SS.
A desvantagem lusitana nao estava só na velociciade e armas ofensivas, mas também nas defensivas. -AS malhas de ferro francesas tornava-os
practicamente invulneráveis. Basta lembrar o que sucedeu quando um marinheiro Portugu6s derrubou um adversario. Estando armado apenas duma
lanca, quis desamarrar a espada cio braco do iiiimigu, =as ri5u o conaeeiu
e r&o via modos de lhe tirar a vida. Finalmente, tomando uma faca delgada,
conseguiu introduzir-lha por uma fenda do saio de malha, na ilharga e
assim sangrá-lo (Vasconcelos, Crolzicn cit., IV, n.9 41).
47
l3 significativo o que sucedeu com um passageiro. Teve a m á sorte de
usar um largo roupáo, o qual, para olhos n h habituados, dava ares de sotaina
eclesiástica. Foi o bastante para o classificarem entre os pretes. "Ele, quando
aquilo viu, dava-se já por morto e por mais que diiia e gritava que nao era
prete, náo Ihe valia." Finalmente, a sua mesma atitade era prova do que
afirmava e largaran-no (Relczqatn, fol. 105). Os religiosos nem suplicavam,
nem tremiam.
45

46
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tismo intolerante chegou a praticar crueldades completamente indesculpáveis, como sucedeu corn o antigo pastor Alentejano, Manuel Álvares. E certo que pela sua atitude quase provocadora, este
irmi20 tinha chamado a atencao dos asaltantes durante o combate,
pois excitava os defensores "com tao grandes brados que por cima
de todo o estrondo das armas atroava toda a nau". Mas pagou bem
caro a sria ousadia. Terminada a luta, corn todo o sangue frio, deitaram-no por terra "e lhe retalharam o rosto corn cutiladas e lho
fizeram todo em fatias". Depois, it forca de golpes corn os canos
dos arcabuzes, esmigalharam-lhe os ossos das canelas e dos bracos, deixando-o ainda corn vida "para o verem mais penar". Mas
nao tiveram a satisfac;áo de lhe escutarem uma queixa ou um pedido de misericórdia.
Vendo a fraqueza dos novicos, cansados de dar A bomba, o
Padre Andrade abordou o novo capitáo da nau, Messieu Merlin, e
pediu-lhe, em latim, que lhes mandasse dar algum alimento. A
resposta foi o Frances corre-lo brutalmente bofetada. Mas náo
4 aqui o lugar de seguir todos os passos daquela tragedia. Sem urna
~ r o v o c a ~ sem
o , outro motivo que nao fosse a diferenca de crenqa
religiosa, cerca de trinta jovens entre os 15 e os 25 anos, quase
urnas criancas, foram fria e cruelmente sacrificados.
Eram 9 horas da tarde quando Jacques de Sores mandou aproximar a sua nau da "Santiago" e corn a voz irada, nao de juiz, mas
de carrasca, pronunciou a sentenca em castelhano: "Jeta, jeta a
l a mar los perros pretes, monas" *.
Apesar do .pintor Borgonhes Jacques Courtois ter incluido no
seu quadro da execuciio dos religiosos urn angulo de tema da ilha
de La Palma, corn cavaleiros e eapctadores, é certe q o SS es dm
naus podiam ser testemunhas daquela cena de ferocidade que se
48
Relwum,fol. 105. Como prova do rigor histórico corn que foi conlposta
a Enformap30,ou Relapm do P. Mauricio Serpe, damos aqui a nota corn que
o autor a conclui: "Faltáo nesta informal;áo algurnas couzas que dantes se
tinháo escritas em cartas, por relac$o de pessoas de fora da Companhia, das
quais nos náo atrevemos affirmar senao a s que achamos confirmadas por
testemunho do irmiio Sanches e por essa mesma cauza da sentenca de Jaque
Soria tiramos estas palabras ("que vi50 semear falsa doutrina ao Brasil")
porque o irmáo nao se lembra que a s ouvisse, ouvindo as demais".
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desenrolava a cerca de cinco léguas da praia ". Os 27 ou 28 Jesuitas que ainda restavam corn vida foram todos lancados ao mar,
os de mais idade depois de os ferirem corn cutiladas, e os mais
novos sem ferimento algum. Só o irmiio Sanches, "moco pequeno",
cozinheiro, deixaram corn estas palavras: "Este é bom garcon;
vete, vete a la cozina". O seu lugar foi preenchido pelo sobrinho
do capitáo, natural do Minho, que já tinha promessa de Azevedo
para ser admitido na Companhia e que era conhecido dos navegantes pelo nome familiar de S. Joaninho, completando-se assim o
número de 40". Os Portugueses, impotentes e corn as lágrimas
nos olhos, "os viam andar por riba das aguas...como que falavam
uns corn os outros". E como fazia calma e o mar estava transparente, "os viam i r ao fundo até muito abaixo e nao tiravam os olhos
deles até que os perdiam de vista, a qual vista para eles era grande
mágua e dor de coracao".
Liquidados os religiosos, o Domingo passaram-no os corsários
em busca de suspeitas riquezas, p i s a "Santiago" ia carregada corn
a bagagem UGS missi~n&ricu: vaix&s, b2ik, t r m n a s enrn h'ilns
pontificias, indulgencias, constituicGes, patentes, anotacóes, cartapácios, manuscritos, relíquias, rosários, estatuetas, telas, quadros, paramentos, cálices. E todos esses objectos iriam, por sua vez,
ser vítimas da fúria herética. O que dava esperanca de ganho, arrecadou-o cada qual para si; o resto, depois de espezinhado, ludibriado, profanado, foi alijado As ondas. Um Santo Lenho levaram-no
i cozinha ao irmiio Sanches para que o deitasse ao fogo. Como ele
se recusasse, carregaram-no "de couces e bofetadas" e lancaram-no
eles, motejando: "Olha, perro, como arde!" Armaram urna espécie
de Calvkio sobre o quai espetaram um crucifixo e, numa paródia
indigna, comegaram a entoar-lhe o moteto: "O Christe Sancte".
Depois estenderam-no sobre urna mesa e cobriram-no de golpes.
"Todavia, a imagem da Virgem Nossa Senhora tirada pela de
Relqanz,
.
fol. 110.
R e l q a h , fol. 105 SS.; Pedro Dias, Carta, 1. cit., fols. 192-193 v.; Carta.
de I k o ~ e & i , ~ $ e seín
, Arch. Romanum S. J., "Lusit."' 64, fol. 96 v.; Daniel
Bartoli, ~ e g l zi' ~ k i n i $&.fqtti della compngka di &su, Torino 1847-1850,
.
- . . '.,..>......
IV,p. 100. . . ... .. .
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S. Lucas guardaram e pasmaram de ver tam fermosa e tam veneravel pintura".
No mesmo Domingo velejou Jacques de Sores rumo ilha Gomera a abastecer-se de vinho e água ". Ali mandou reparar a nau
"Santiago" e nomeou capitiio dela ao senhor de Hay para se empregar no corso. E m abono da verdade temos de declarar que nem
todos os apaniguados de Sores aprovaram a sua atitude de ferocidade inqualificável para com os inocentes Jesuitas. Ainda na ilha
Gomera urn marinheiro natural da Bretanha afirmou aos Portugueses cativos que os da sua nau ficaram muito mal impressionados com o gesto do seu chefe e concretizou: "Quando lanqaram os
pretes ao mar e quando nós viamos que passavam junto dela, alguns nadando e com as miios alevantadas. disse o capitao: 'Chamaios, chamai-os, salvemos a vida a alguns deles'. Mas nenhurn dos
mártires se aproximou, ou porque as naus já iam 2 vela, ou porque
nao se fiassem das boas intengoes deles" 52.
Da Gomera voltou Jacques de Sores ao Funichal a fazer negacas
a D. Luis rle Vzscince!ee e partilu finahente para E m q a , fazeiid~
a sua entrada na Rochela em Agosto seguinte. A "Santiago" andou
5 meses nas costas de Portugal e Galiza, aprisionando quatro navios Portugueses e seis de outras nacionalidades. Durante esse
tempo, em conversa corn o irmiio Sanches, os Hugonotes declararam, por mais duma vez, que por nada deste mundo perdoariam a
vida aos Jesuitas, que eram considerados os mais figadais inimigos
da sua seita. Eram eles que em F'ranca conservavam o rei e o povo
fiéis ao Papa, impedindo que a na@o se unisse na religiiio Calvinista.
51
O que se passou nesta ilha Canarina, vem detalhadamente descrito no
citado opúsculo de A. Rumeu, L a ~ x p e d i c w nMllisionera, pp. 22-43, para onde
remetemos o leitor. A volta da tela da genhora de S. Lucas que Azevedo
levava consigo (além da lamina de bronze que segurava nas mzos ao morrer),
teceram-se vvárias lendas, havendo quem a identificasse com a actual tela da
catedral da Baía, Brasil. Já, noutro lugar (A Tela de Nossa Selzhora da Cn,tedral do Baia, em "Portugal em África", Lisboa, Novembro de 1950, pp. 321330) provámos a inconsist6ncia dessas lendas. A tela da Baia foi obtida em
Roma dois anos mais tarde.
5'2
Relmam, fol. 107.
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Por alturas da Galiza faltou-lhes a água, morrendo alguns no
terrivel tormento da sede. Forcados da necessidade, 7 ou 8 saltaram em terra, mas nunca mais voltaram. Soube-se, mais tarde,
que tinham sido presos e, conhecidos como hereges, queimados
vivos em Santiago de Compostela 93. Pouco depois aprisionaran
uma nau de Bretks, mas a nenhum molestaram. Contentaram-se
com enviar-lhes o piloto e um ministro "mui empedrados em seus
erros" para lhes pregarem a doutrina de Calvino. Passados dias
surge-lhes um barcote biscainho, o qual, ao ver-se perseguido, disparou o "berico" que levava escondido, tirando a vida ao dito piloto
e ao zeloso ministro da religiiio. Com uma escolta de 11velas apresadas durante cinco messes, a <'Santiagovtomou o rumo da Rochela; mas urna tempestade, no Cabo FYnisterra, dispersou-as todas de modo que duas apenas chegaram ao destino. Das demais
nada se soube, excepto de dilas portuguesas cuja marinhagem,
tendo-se desfeito dos hereges com certeza dum modo pouco amigável, conduziu-as para Lisboa 54.
Mal a "Santiago" acabava de atracar naquel "velhacouto de
hereges e ladr6es", apareceu ali em pessoa "a Bandomeza que se
intitula rainha de Navarra" a prguntar pelo barril de oiro de que
lhe falara o contra-mestre. Depois de muitas buscas r: rebuscas,
encontrou-se, de facto, um grande barril, junto ao mastro. Ao
abri-lo ante o olhar desapontado da cubiqosa soberana apareceu
cheio de pratos de estanho que naquele momento deviam andar a
servir no refeitório dos colégios do Brasil. Depois, na presenca do
irmilo Sanches, perguntou: "Que é dos pretes Jesuitas ?" Respondeu o capitao que nao havia nenhum, que todos tinham sido lanqados ao mar. Espantada com a inesperada noticia, mandou chamar Jacques de Sores e quis saber o motivo de tal crueldade. O
astuto corsário respondeu: "Eu náo os mandei langar, mas eles
com medo de mim por sua vontade se lancaram" 55. OS despojos
das presas deram ainda para carregar dois navios que enviaram
a negociar ao Brasil. Encontraram, porém, o Duque de Alba, governador da Flandres, que os meteu a pique.
53 Ibidem, fol. 110 v.
a ibidem, fol. 110 v.
55 ibidem, fols. 108-111.
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Os poucos prisioneiros Portugueses que desembarcaram em
F r a n p , Eoram-se escapando como puderam, e outros ficaram 2 esperz de resgate. Entre os últimos estava o irmiio Joiio Sanches que
servia em casa de Sores em mísero estado, descalco, sem camisa
nem chapeu, coberto apenas corn a samarra. Os próprios hereges
se apiedavam dele e diziam-lhe sorrindo que parecia S. Jo5o B a p
tista con1 a pele de camelo. Finalmente, a pedido do senhor de Hay,
a rainha deu-lhe licenca de voñtar k pátria juntamente corn onze
Portugueses. Nao vamos narrar aqui a longa odisseia daquela -dagem. Magros, andrajosos, 1á partiram a @ esmolando de porta em
porta, contando por toda a parte a história das suas desditas. Todos se compadeciam deles, sobretudo a s mulheres que ficavam a
rogar pragas a quem tanto mal fizera em tempo de paz E r a no
pino do inverno. O irmiio Sanches foi bater porta do colégio dos
Jesuitas de Oñate, na Biscaia, onde a narracáo dos sucessos dos
Mártires do Brasil pos espanto e amargura nos corac&s de seus
irmáos em reiigiiio. Bem provido de viático e corn cartas de recomendaciio, continuou a viagem até ao colégio de Évora, donde foi
chamado p l o Provincial Lego Henriques a Lisboa. No colégio de
Santo Anta0 fez relag50 minuciosa de tudo, narras50 essa que chegou até nos no manuscrito original do P. Mauricio Serpe ". Em
1578, Joáo Sanches foi despedido da religiao
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Há homens qiie parece terem nascido corn um 'destino fatal e
-'celearrustwrri t d s s aqüeks y ~ 2eeles se liga=. D. LUis Fernandes
'de Vasconcelos foi um destes. A primeira vez que.saiu ao mar como
Ibidem, fol. 111 v.
O original, com o titulo de Elzform@áo, encontra-se em Roma, no Archivio della Postulazione S. J., estante "A~evedo'~,
n.o 30. A melhor cópia
encontra-se na Biblioteca Publica Municipal, do Porto, "Manuscrito" 554, corn
o título de Relcqam e da qual me servi neste trabaiho. Conheco mais quatro
cópias: 2 em Lisboa, uma em Gvora e outra, incompleta, em Eiblioteca de la
Academia de la Historia, Madrid, tomo 22 (11-10-3).
58
"Lusit." 43, fol. 522.
56

57

Núm. 5 (1959)
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cornandante duma armada, foi em 1557, com 5 naus para a India.
Logo & saida do Tejo abriu-se a nau Capitania, obrigando-o a esperar até ao mes de Maio, já demasiado tarde para apanhar a mon@o. Foi, pois, obrigado a seguir a rota do Brasil, onde irivernou,
chegando A India no ano seguinte. Na volta ao reino, naufragou
junto a Ilha de S. Lourexqo (Madagascar), vendo perecer miseravelmente a maior parte da tripula@o
se nao acabou &S m5os
do gentio foi porque uma nau portuguesa, que por acaso ali abord o ~ o, levou de novo ao Oriente. Quando mais tarde desembarcou
.em Lisboa, trazia como única riqueza a experiencia do mar e a memoria de cenas horrorosas dos naufrágios.
Nomeado Governador do Brasil, a peste de Lisboa e talvez o
seu carácter inactivo retardou a saída da frota até Junho de 1570,
demasiado tarde para colher os ventos favoráveis do Golfo da
Guiné. Parece que isso o nao preocupava muito, pois tinha sempre o expediente do refúgio na agradável Ilha da Madeira. Lá o
vierarn encontrar os primeiros navegantes da "Santiago" resgat a h s na Ilha Gomera, depoia do assassínado de Inácio de Azevedo
e seus companheiros. É natural que a impressáo causada fosse extraordinária, do que s5o prova a s cartas do P. Pedro Dias, agora
Superior dos Missionários, e de Miguel Aragones ". S50 estes os
primeiros documentos e bastante exactos, dos sucessos do martirio. O sentimento predominante é de pena, por nao terem sido dignos de partilhar tao invejável destino, qual é o do martírio, ainda

.

50
Veja-se ReZap%odo Naufragio da nazl Santa Muria da Barca, em "História Trágico-Marítima", n.9 VI.
60
O original da Carta de Pedro Dias (só a a s s h a t u r a e a s emendas é que
sgo autógrafas), escrita da Madeira a 17 de Agosto de 1570, encontra-se em
~ r c h i v u mRomanum S. J., "Brasilia" 15, fols. 191-193.Foi enviada de Lisboa
para Roma pelo Provincial Leáo Henriques, a 10 de Setembro com esta nota:
"mas nLo se deve publicar sem se mandar mais verdadeira e larga i n f o m a $0''
(Ib., "Lusit." 64, fol. 88). A carta de Miguel Aragones é de 19 de Agosto
e foi escrita para os religiosos do colégio de Valencia. Náo se conhece o original, e as cópias apresentam variantes; a mais pei-feita é a que foi publicada
por Bartolomeu-Alcázar, em Chrono-Historia de Zu Compafiia de Jesus en la
Provincia de Toledo, Madrid 1710. A 2 de Maio de 1572 enviava Jerónimo
Pu'adal de Roma ao P. González Esquivel, em Toledo, uma cópia da carta do
P. Pedro Dias (Monumenta H b t . 8 0 C . Jesu, Nada1 ZV, p. 807).
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$que"nao sei se nos caberá a mesma sorte . . . porque Jaque Soria
diz o deseja muito, que anda esperando D. Luis. Nao tardará muito
que nos partamos" G1.
A 17 de Setembro seguinte, o Provincial de Portugal, Leáo
Henriques dá para Roma a súmula da carta de Dias e continua:
"Parece foi ordem de Deus prover que fosse ao Brasil Pero Dias,
pera neste desemparo ficar com os outros irmaos que vao que sao
como trinta.. . Pero Dias poderá ajudar 16 muito por ser mui expediente em coisas da Companhia e mui resoluto na moral" 02.
Apesar dos rumores dos corsários de que temos eco na carta
#de Pedro Dias, o Governador do Brasil conseguiu ainda matalotagem para e q u i ~ a rduas naus, e por fins do mes de Agosto abandonou a bela Ilha Atlhtica, navegando rumo a Cabo Verde. Os
religiosos repartiam-se pelos dois navios chefiados respectivamente por Dias e Castro. Uma importuna doenca comqou logo a molestar os passageiros e, n a esperanea de conseguirem algumas
melhoras, fizerai-se na volta da Guiné; mas a s calmarias desse
Golfo só agravaram a situacáo. As naus tornaram-se dois hospitais ambulantes e os religiosos viram-se obrigados a ser ao mesmo
tempo médicos, cirurgióes e enfermeiros dos corpos e das almas.
"Como se quantas misérias h á nesta vida tivessem tomado ii sua
conta estes navegantes", comenta um cronista setecentista 63,mal
foi debelada a doenca, cairam sobre eles os ventos e a s tempestades que os levaram até A vista do Brasil. Mas estava escrito que
nao entrariam naquela, para eles, tema da promissao. Todos os
esforcos foram baldados para dobrarem o Cabo de Santo Agostinho, e o capricho dos ventos, aliados das comentes, levaram-nos
purw as Icdiau de Vastela. LFra~eiscode Castro, eom a naü do -vernador, a p o r t o ~A ilha de S. Domingos, e Pedro Dias a Santiago
de Cuba64. Entretanto D. Luis tentou forcar de novo o destino;
mas entrar no mar e desabarem sobre ele os temporais, foi urna e a
mesma coisa. Foi arremessado de novo para as Antilhas, por onde
"Brasilia" 15, fol. 191.
"Lusitania" 64, fol. 119.
63
Ant. Franco, Zmagem da Virtude em o Noviciado de Coimbra, 11, p. 128.
Carta do colégio de Santo Anta0 para o Padre Ribadeneira, em Archivio
della Postulazione, Roma, estante "Azevedo", n.9 30.
61
62
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se demorou cinco meses, até que, na companhia de apenas 4 religiosos aportou a Angra, nos &ores, pelos fins de Junho de 1571.
Temos m a carta escrita pelo reitor do colégio das Terceiras,
P. Pedro Gomes, datada a 28 de Junho daquele ano que diz assim:
"Haverá 4 ou 5 dias que chegaram a esta cidade [Angra] o P. Francisco de Castro com tres irmaos que iam para o Brasil os q u a k
com ventos foram dar na ilha de S. Domingos das Indias Espanholas e dai vieram aqui para ver se p & a m daqui tornar ao Brasil,.
e esperamos que chegue a esta cidade, em breve, o Padre Pedro
Dias com 13 irmáos que ficaram vivos dos que iam para o Brasil?' 65 . Duma carta do mesmo Padre de 6 de Julho seguinte, sabemos que Dias ngo tinha chegado e que os tres companheiros d o
1P.mCastro eram os irmáos estudantes Pedro Dias e Gaspar de G i s ,
e o coadjutor FernZo d'Álvares 66.
Entretanto o Padre Pedro Dias continuava em Santiago de
Cuba onde gastou toda a Quaresma em pregagCks, confissóes e
outros ministérios espirituais com os colonos Espanhóis, esperando por melhores dias. Tendo disso noticia os Padres da Missács
da Flórida, partiu de La Havana o P. António Sedenho a confortar
os náufragos e a tentar resolver-lhes a situacáo. A nau encontrava-se completamente desmantelada, e como era impossivel conseguir ali outra, resolveram partir todos para La Havana. Puseram-se a caminho a pé por terras de Indios, alagadicas, e ao fim
de trh dias meteram-se numa barcaca tgo pequena que nao se
podiam abrigar do vento e da chuva. Assim percorreram as 164
Iéguas que hltavam, sendo finalmente acolhidos caridosamente
pelos Jesuitas de La Havanaw. Conseguiram depois lugar nurn
ca&e!hzri= y ~ e c l , u ~ e m ~ n
~2r.i cE~l a
~s T m
~ i r n s Jii en--v---trado o mes de Agosto.
D. Luis de Vasconcelos encontrava-se abandonado de coragem
e de gente. Cerca de 60 pessoas tinham-lhe morrido nos contratempos da viagem, outros tinham ficado em S. Domingos e outros
finaime~iie,para escapareni aü &stiilci iiqdacam! í p s 6 perseg~i8~

-
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partiram dos &ores para o reino. De modo que, da gente das
.duas naus, escassarnente proveu uma, sendo que havia 25 mulheres e muitas criangas da nau "Das Orf5s". Dos 28 religiosos que
tinham ficado na Madeira A partida de Inácio de Azevedo, restavam
15, cinco dos quais novigos. Uns por indisposif@o, como kntónio.
Ligo, outros desanimados, tinham voltado papa a Provincia o u
para suas casas. Parece que o próprio superior, Pedro Dias, estava
na, disposi,&.ode abandonar a empresa; mas o P. Inácio Martins,
de passagem pelos &ores na armada de Mendoca que ia ao encontro das naus, conseguiu incutir-lhe animo e resolvi$-lo a tentar, urna
vez mais, a entrada no Brasil cs.
A 6 de Setembro, urna Sexta-feira, D. Luis lancou-se de novo
ao mar em direc'qáo 5s canárias, gastando cerca duma semana
naquele rodeio.

Mas no dia 12, pela tarde, os Portugueses descobriram no
.horizonte t&s naus grossas e duas lanchas pequenas. E r a a nau
."Printemp'?; rnchelesaj cnmanriada pnr k m Cfa.pdevik Vinla de
saquear a Ilha Gomera, quando se encontrou com o navio ingles
"The Castle of Cornifort", de 240 toneladas, o qual seguia o mesmorumo; este, naturalmente, nao levou a bem que o Frances tivesse
esburgado o osso primeiro que ele 69. Quase vieram &S miios, mas
.lembrados que lobos nao se comem uns aos outros, associaram-separa buscarem presa em comum; e a presa nao podia ser outra
senao o infeliz Governador do Brasil que se Ihe veio meter na boca;
A história da nau "Santiago" reavivou-se na memória de todos..
O capitao da nau inglesa sabía dos esforcos da rainha Isabel para
estabelecer o difícil tratado de comércio que nema altura António.
Fogaga agenciava em Londres e com receio de i r parar A Torre,
no seu regresso a Plymouth, manteve-se como simples expectador..
Dos sucessos seguintes pssuimos duas relaq6es auGnticas, feitas
"Lusit." 64, fols. 206 v., 216; A. Franco, o. cit., p. 129.
Para os sucessos de Capdeviile anteriores A captura de D. Luis de Vasconcelos, veja-se A. Rumeu, La Expedición. Misionera, pp. 43-49.
70
Cf.Calenáar of State Papas, "Spanish", vol. ií,passim.
Ga
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por testemunhas de vista " que aqui nao faremos mais que resumir.
Vendo D. Luis que uma das lanchas o s e p i a durante a noite
com uma luz a proa, compreendeu tratar-se de inimigos e disp6s
tudo para a batalha que ia travar-se com a primeira 1m da madrugada, dizendo por vezes : "Animemo-nos, irmaos, e esforcemo-nos
para defender a fee de Christo e morramos aqui todos por ella
como b6s christáos". Mandou logo abrir duas pipas de a r n a s e
distribui-las pelos poucos homens válidos, colocando colchóes,
pedras e alcanzias de pólvora nas gáveas e outras partes mais vulneráveis, assinalando a cada um o lugar que havia de defender.
O resto da noite passou-se em confissóes, sendo o primeiro a dar
o exemplo de bom cristáo o Governador cm pessoa.
Ao amanhecer comwou o ataque. Das tres primeiras vezes que
a nau lusitana foi abalroada, morreram cinco pessoas e dezassete
ficaram feridas, quase todas nas pernas, de modo que, para continuarem a combater, tinham de segurar-se com uma das máos &S
cordas e com a outra empunhas a espada. Mas de pouco lhes valia
o esforco; porque sendo o yale50 frances mais alto, os Lusitanos
SO os podiam lobrigar quando ele prpassava para descarregarem
a s escopetas. Contudo, tr4s tiros certeiros causaram-lhes alguns
danos : o primeiro derrubou-lhes a verga grande e a s velas ; outro,
lancado ao lume de água, arroubou-lhe o casco, de modo que esteve
em p r i g o de se afundar; e o terceiro matou-lhes 12 homens que,
somados com outros mortos anteriormente, dava 20 mortos e 10
ou 11 feridos. A terceira tentativa de abalroamento, uma ancora
da nau portuguesa aferrou o costado da francesa, ficando encostadas proa com popa, saltando-lhe dentro 60 soldados quando
E. b i s n5ii Uisp=ha Ue mais de
h==er,s em c m d i g k s Ue pelejarem. Cinco deles foram mortos no primeiro encontro e o Governador, já mal-ferido, esperou-os, rodeado de meia dúzia de criados,
na xareta, e só quando lhe deram a última lancada mortal é que
71
Fnrrim escritas segiindo as derlara~óesdos dois Jesuitas sobreviventes. A de Sebastigo Lopes tem por titulo: Carta do coMgio de Santo Antüo
para o Padre Ribadeneira e o original encontra-se em Roma no Archivio della
Postulazione S. J., estante "Azevedo", n.+ 30. A R e w á o de Diogo Fernandes,
mais completa, encontra-se no Archivum Romanum Soc. Jesu, "Brasilia* 15,
fols. 220-222.
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largou a e q a d a e a rodela. "Parece que, enfadada a fortuna de h e
dar pesares, o meteu na m50 dos hereges para ser despedacado
por eles. Só Ihe nao pode tirar o cair corn morte honrada, digna de
seu sangue e de seu esforco", comenta um cronista 12.
Morto o chefe, rendeu-se a nau. PGsada a primeira fíxia, os
invasores examinaram os feridos, lancando a s ondas os de .maior
gravidade, entre os quais alguns grumetes. Com os demais mostraram benevolencia, dando-lhes de comer e deixando-os limes,
excepto a iam fidalgo chamado Vasco Fernandes Coutinho a quem
ataram corn vista a um futuro resgate.
Dos Jesuitas, os que eram sacerdotes continuavam debaixo da
c o k r t a confessando os que nao tiveram tempo de o fazer na noite
anterior, como as mulheres: os irm5os ocupavarn-se na ~1x8dm
feridos. Os Hugonotes foram dar corn o Padre Castro debaixo do
castelo da popa, ouvindo de confissao o contra-mestre, moribundo,
e tanto bastou para Ihe tirarem a vida corn 20 lancadas e estocadas. Nesse instante subia ao convés o Padre Dias e irmáo Góis, e
ambos, corn um menino círfao que se q p r r e i i ao 'emita, h r a m
também atravessados corn lancas e todos alijados ao mar. Depois,
chefiados por Miguel Aragones, sairam dos camarotes todos os
religiosos. O Espanhol recebeu logo urna estocada e foi abracado
por todos os companheiros que exclamavam: "Ó irmao meu, que
chegastes já a derramar sangue por amor de Deus!" O resto do dia
gastaram-no os hereges a esvasiar as arcas espalhando pelo chao,
entre blasfemias e chufas, os objectos religiosos, mortificando de
todos os modos os pobres Jesuitas. Foi ainda naquele dia 13 que
o irm5o Gaspar Goncalves, acobardando-se ante a perspectiva da
sorte qur v esperava, t i r o ü a baiiiia e se fingiu de grumete. Mas
de nada lhe valeu, porque os Franceses encheram uma barcaca
com grumetes e mandaram-nos deitar a afogar. Entre eles morreu
o infeliz Jesuita, o único por quem depois foram feitos sufrágios
nas casas da Companhia, por nao ter morrido como religioso.
Eiitretanto os óuiros curavam a ferida do irmao Aragones,
molhando-a com lencos embebidos em vinho. Ao cair da noite,
ataram corn cordas os religiosos tres a tres e quatro a quatro,
72

A F'ranco, Imagem da V i r t d e cit.,

p. 131.
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fechando-os no camarote que foi de D. Luis. Como Miguel Aragon& deixasse escapar um gemido com as dores, os corsários arrebataram-no corn fúria, exclamando: "O dom prete, perro quabrtio, etc." e atiraram corn e!e ao mar, bem como ao irnGo Francisco Paulo. Assim passaram a noite, sem comer, visitados corn
frequencia pelos inimigos que os maltratavam conforme o capricho do momento. Pela madrugada, o irmiio Pedro Dias sentiu movimento desusado na xareta e disse aos companheiros: "IrnGos,
aparelhemo-nos para receber a morte por amor de Deus, porque
vejo esta gente mui negociada". De facto, ao nascer do sol, levaram-nos & presenca do novo capitao da nau, o qual voltando-se
para eles carrancudo, deu esta ordem: "Para vos: perros Jesuitas,
enganadores, cáes do papa, nao há, nem é bem que haja clemencia". E aos soldados: "Logo, enforcai esta má fazenda e depois
v50 todos ao mar". Quando se preparavam para executar a sentenca, aproximou-se o gaieáo de Capdeville donde veio ordem de
suster. Entáo o chefe Hugonote declarou que lhes comedia a vida
corn a condicáo de lhe descobrirem onde estava escondido o dinheiro oferecido pelo rei de Portugal para a construcáo duma igreja
no Brasil. Seria ainda o caso do barril de oiro que tanto desiludiu
nau "Santiago"?
a rainha de Navarra quando o foi .buscar
Deram-lhes uma hora para eles descobrirem o tesoiro, tempo que
aproveitaram para se prepararem para a morte. Expirado esse
prazo, e vendo que nada conseguiam, mandaram passar sete dos
irmiios para o galeáo de Capdeville, ficando na nau apenas Pedro
Dias e Diogo de Carvalho. Ali camqaram urna série de disputas
sobre o Evangelho, a autoridade do Papa, as indulgencias, a intercessáo dos santos, sobretudo corn um pregador de oficio que quis
alardear sabedoria. Mas nao era uma discussiio calma. Foi fácil
ao km50 teólogo Afonso Fernandes desfazer as objecqóes do Calvinista, compreendidas por todos, pois conheciam o Castelhano e
muitos o Latim. E nao podendo confundir o Jesuita com raz&s,
vingavam-se dando-lhe bofetadas, pescocadas, cuspindo-lhe e dirigindo-lhe injurias soezes. O maior crime que assacavam contra
aqueles jovens era que a Alemanha e a Franca continuavam em
parte fiéis a Roma por causa dos Jesuitas.
476
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. Ao meio dia retiraram-se para comer, sem se lembrarem que
os religiosos estavam, havia dia e rneio, corn um bocado de biscoito.,
Depois, continuaram corn a s disputas, corn os dois i r d o s Fernandes, Pedro e Afonso, sempre na brecha para lhes responderem corn
coragem e sinceridade, tornando-se, por isso, vítimas de continuos
insultos. Ao anoitecer, retiraram-se de novo para a ceia, deixando
livres os religiosos para se animarem mutuamente a sofrer o destino que viam aproximar-se 73.
Sem saberem a ra&o da preferencia, os hereges convidaram
depois para a mesa os irmgos Diogo Fernandes e Sebastiiio Lopes,
os dois que, talvez por tomarem algum alimento, viriam depois a
resistir mais sobre a s ondas, escapando assim corn vida. Mas o
repasto foi interrompido corn o brado dos companheiros clamando
por Jesus. Caindo no que estava sucedendo, ambos correram ao
convés. Nao se enganaram. Os hereges, despojando os religiosos
das roupetas, agarravam-nos pelos pés e pela c a b q a , tomavam
balanco e atiraram-nos as ondas o mais longe que podiam. Entre
os esLpctaa~_r-s,
~ ~ t a v p8g3X
a
de E. L C ~ S de V ~ U C C L ? I Q~ ~yud,
~QS
em 1628, nos Processos de Coimbra, sendo já velho e desempenhando o cargo de Sargento-mor da Ilha de Madeira, afirmava que,
a o lancarem os Jesuitas ao mar, os FYanceses diziam: "Getta, getta'
73 Ainda que náo queremos cancar o leitor corn a narrwáo pormenorizada
de toda esta cena, náo resistimos & tentwáo de consignar aqui O modo de
entretenimento entre os irmáos, segundo o depoimento de Sebastiáo Lopes:
Quando os hereges os deivaram para irem cear, disse o i r d o Joao Álvares:
"Irmaos, tenhamos repoiso, porque iá r:esta vida nao teremos outro.
Todos : Tenhamos.
Jaáo Alvares: Grande bem he o que temos e mui grande que Nosso Senhor
nos faz.
Todos: Grande, certo, pois foy nosso Senhor servido trazer-nos aqui para
padescer pollo seu amor.
J. hlvares: Certo, irmáos, grande merce he esta que o Senhor nos faz:
morrer por amor de Deus he cousa alta. 0 irmáos, quem tivera agora muitas
mortes que dar polla que Christo padesceu por nós! Irmáos, animemo-nos e'
esforcemo-nos corn tal morte.
Pedro Fernandes respondeu rindo de prazer: Bendito seiais vos Senhor,
pois sois servido que n6s morramos aqui todos juntos nam sendo nós merecedores de tal morte" (Carta em Arch. della Postulazione, "Azevedo", n."O).
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a la mar queste prete malditi que vai ensenar a fee falsa dos Pa-

pistas aos Brasis gente simples"

74.

Foram, pois alijados as águas, sem ficar urn só. A noite estava
escura, o mar sereno. Alguns, por nao saberem nadar, foram logo
ao fundo. Os demais, guiando-se pelas vozes, foram-se aproximando uns dos outros, animando-se miituamente confianca em Deus,
recitando jaculatórias, o Salmo Miserere e o Credo. Urna a uma,
a s vozes iam emudecendo naquele coro de náufragos, exaustos pela
fraqueza e os maus tratos. Por mais empedernidos que estivessem
os cora@es dos algozes, é impossível que aquele som lúgubre nas
trevas náo lhes soasse aos ouvidos como uma acusacáo vinda do
outro mundo. Por volta da meia noite, apenas Diogo Fernandes e
m
aebasti2.o
Lopes, os düis que tiaham tomado d g ~ m
alhento, sebrenadavam ainda A espera da sua hora. Mas a hora deles nao
soaria ainda. Como o mar estava em calmaria, a s naus ficaram
paradas a cerca de meia Iégua. Diogo Fernándes aproximou-se dum
batel e os marujos, apiedados, ajudaram-no a. subir para bordo e
esconderam-no. Lopes, rondando também a armaua, ouviu que
alguém o chamava em Castelhano. Aproximou-se e foi tambem
recolhido e deitado de brucos sobre os remos para vomitar a hgus
que já tinha engulido. Dali passou a nau aprisionada e escapou
fazendo-se passar por irmáo duma das meninas órfás. Soube entao
que os irmaos Pedro Dias e Diogo de Carvalho, que permaneceram na nau portuguesa, tinham sofrido o mesmo destino que
seus irmgos.
Fazendo-se na volta da Península, Capdeville aprisionou urna
, r i ~ para
~ - a
~ RO~
caray& poi.hg~ess, j;;yt= 80 A!gsp,~e &y&
chela, lancando os prisioneiros em terra junto a Baiona, na Galiza,
excepto alguns marinheiros de que tinha necessidade e ao fidalgo
Coutinho que foi posto em resgate por 1.200 cruzados. Isto deu-se
entre 15 e 18 de Setembro Da Galiza dirigiram-se os dois Jesuitas sobreviventes a Lisboa, oncie narrararn o sucedido ao i-est.0 da
'
j
.
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expediqiio. Diogo Fernandes foi mais tarde despedido da religiáo;
de Sebastiáo Lopes nada se sabe 7e.

Estes acontecimentos do mar das Canárias, somados aos do
ano anterior, causaram, como era natural, a maior consternaciio
nos meios católicos. A preocupaciio levantada nas mentes dos reis
responsáveis pela seguranca das pessoas e bens nacionais, ressalta
duma carta escrita, logo após aquele morticinio, por D. SebastiZio
ao seu embaixador em Paris Joiio Gomes da Silva. Por se tratar
dum documento inédito, damo-lo aqui na íntegra.
"Joiio Guomez da Silva, amiguo: E u El1 Rey vos envio muito
saudar. E u soube aguora o acontecimento de D. Luiz Fernandes
de Vasconcelos que mandava por Guovernador As partes do Brasyll, e como no caminho fora tomado por dous navyos de cossayros
luteranos que entraram a sua nao por ser marchante e carreguada
de molheres, Religiosos e moradores que todos hiam pera o Brasyll,
pera onde Dom Luiz partio daqui em Mayo do ano passado e foy
ter A s Antilhas e depois As Ilhas dos Acores onde da sua nao se
mudou a esta em que aguora hia, táo mal1 apercebido de tudo como
v5o os a q no mar acontecem estes desastres. E entrando os Luteranos na sua nao, por serem muitos em comparacáo dos que nella
hiam, e pellejando Dom Luys com os poucos que nisso o podiam
seguir, os matariio; e assy alguns padres da Companhia de Jesus
e os outros Religiosos della que tambem hiam na nao lancaram
vivos ao mar, do quall caso tenho táo grande sintimento como he
razáo: e tambem porque sn11 enformado que estes mesmm rossayros fizeriio o ano passado o insulto da morte de outros muytos
Padres e Religiosos da Companhia que tomar50 em outra nao em
que elles hiam pera o Brasyll. E naquele tempo antes, ou depois
disso, foi tomada a caravella em que vinha da Ilha de'Sam Miguel
nnllli fni p
r ~& mi~hu,
? ~ f a~
~fi&
~ cerr,
, ~
-F -r-a-n-r.i,c-~-.ndo
,
--- Marc-, nilo
Y
'
-."'
sua molher e casa.

-----
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Pequeno lapso. De facto nao foi em Maio, mas a 10 de Junho.
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"E posto que este acontecimento e sintimento que delle tenho
me move e obrigua a fazer nella o que tenho assentado, espero
de mandar, com efeito, tanto que o tempo der a isso lugar, me
pareceu que nem por ysso devia deixar de fazer loguo as outras
cousas devjdas e necessaryas em tall caso, como hé mandar
pedir ao chrystianissimo Rey de Franca meu irmiio e primo,
que proveja lloguo nelle conforme a obriguaGo que tem a-mfnha
amizada, e mandar castiguar a s culpas de seus vassalos, mormente sendo ellas tais, e cometidas contra os meus; pelo que vos
encomendo que lloguo tanto que vos esta for dada, falleys a
El1 Rey e lhe deys a carta minha que com esta pera elle vos envyo
e pella crenqa della lhe referireys o que nella vos diguo, exagerandolhe o caso o6 o respeito devydo & o p n i a o dos portugueses. E pera
ysso :he sigriificaress u izo& &
a t e s feraz toiiia&s; e yüe
lhe roguo muito queira loguo sem dila60 mande justiqar os culw d o s como o merecerem por tamanhos ynsultos; e que se restituam estas duas naos e tudo o mais que nella foy tomado, ajudando-vos de todas as r d e s que em tall caso lhe deveys dar pera boa
e breve resoiuqao deste negocio que procurareys por se tvniia~'DEvemente, porque se loguo assym nao fizer poder-se-ha recear aver
nysso dilacao, que he em muito prejuizo das cousas desta calidade.
E porquanto eu mando ora huma armada em busca destes tossayros Luteranos e que os siga até os achar, inda que seja tempo
de inverno, pdireys tambem a El1 Rey de minha parte queira mand a r aos guovernadores e justicas dos seus lugares que indo a minha
Armada ter a elles h e dem pera este efeito toda a ajuda e favor,
pois alem de ser pera satisfa60 deste caso (se a elle pode ter sendo
t5.o grave) resultará tambem disso castiguo dos reveys a essa
coroa, com o que El1 Rey deve muito folgar; e nesta materia falareys tambem Rclynha sua may, e ao duque d'Amju, e a quem mays
f o r necessario; e, vindo a proposito e parecendo-vos bem, lhes direys como inda até guora niio tenho visto castiguo algum dos insultos passados; e sobre ysto acrescentareys ou moderareys o que
vos bem parecer, segundo o que virdes que em tall caso e conjun@o
de tempo se deve fazer. E hey por escusado encomendar-vos isto
iriais particularmente, pois vedes o caso e importancia delle. Escrevey-me loguo com deligencia o que nella se fizer e o efeito que
480
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vos parecer que terá. Escrito em Almeirim a xxx de Outubro
de 1571.

"E porquanto a minha armada parte daqui a quatro ou.cinquo
de Novembro, e com os nortes pode fazer detensa no caminho, e
,cumpre G o se saber della em tempo em que os cossayros se possam
1á ajuntar contra ella, dareys della conta a El1 Rey quando vos
parecer que se evitará este inconveniente, e se vos tambem parecer
.que nao terá dysso sintimento" 78.

A 22 de Novembro do mesmo ano escrevia o agente de Portugal
e m Londres, António Fogasa, a o mesmo embaixador Gomes da
Silva: que soube por um amigo, que estava refugiado em Baiona
um navio pirata frances, chamado "Printemps", e outro ingles,
"The Castle of Comfort", com urn navio portugues de 300 toneladas carregado de latao e mosquetes e que tinha sido aprisionado
por eles; que o "Printemps" vinha de saquear a Gomera, e que o
porto de Baiona se tornou o refu'pio dne piratas, p i s E ~ GPIE nzda
que o defenda; o "Castle of Comfort" chegou 5 ilha de 'White no
fim de Outubro e ele, Fogaca, com cartas do concelho, enviou 1á
um homem a inspeccioná-lo, mas s ó encontrou dois negros que
pertenceram a D. Luis de Vasconcelos; tanto o capitao como os
marinheiros do dito navio estao presos, "mas estou certo que os
soltar,ao em breve, como costumam". Diz mais que o navio frances
e a presa se encontram já na Rochela, mas nao permitem a ninguém i r visitá-lo 'O.
O culto li'i-irgico de Inácio de Azevedo e seus companheiros comeGou imediatamente a estender-se pela Europa e pelas Miss&%
sob a denominacao de "Mártires do Brasil". O mesmo nao sucedeu
com o grupo chefiado pelo P. Pedro Dias Hist6ricamente, o mo7@ Original, 2.* via, em Biblioteca da Ajuda, Lisboa, Miscel. 49-XII-441,
fol. 442 v.
78
Calendar of State papers, cit., vol. II, pp. 351-52.
80 Como sucedeu com Azevedo e companheiros (Monumenta Hist. S. J.,
Borgia V, p. 551), em Portugal foi resolvido náo se fazerem sufrhgios por
Pedro Dias e companheiros (Archivum Romanum S. J., "Lusit." 43, fol. 423 v.).
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tivo que prevaleceu no assassínio de uns foi o mesmo que se verificou na morte dos outros. Porque, p i s , esta diferenga? No primeiro caso influiu, certamente, a visa0 de Santa Teresa, em Ávila,
pela qual contemplou a coroe@o dos 40 no céu, no momento do
martírio 81.
81 Processos de Coimbra, 1. cit., fol. 23; Biblioteca da Ajuda, Ms. 52Xi-9,n.Qí64.
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